
Arbejsopgave til lærerstuderende eller til lærere på personale-, fagdage og lignende:
Forberedende:
Alle stilles til opgave at medbringe en genstand til undervisningen, som ifølge dem, har noget 
med køn, krop eller seksualitet at gøre - på den ene eller anden måde. 

Videoen afspilles i plenum.
Efterfølgende inddeles eleverne eller kursisterne i grupper af 2-4 personer. Grupperne skal 
sammen reflektere over deres medbragte genstande, og hvad de har med køn, krop og/
eller seksualitet at gøre. Gruppen skal sammen brainstorme over, hvordan genstandene kan 
bruges i SSF-undervisningen. 

Arbejsspørgsmål til grupperne: 
• Hvilke temaer taler genstanden ind i?
• Hvordan kan eleverne interagere med genstanden? Er der et røre/gøre element?
• Kan genstanden kombineres med en anden genstand? 
• Kan genstanden tænkes ind i flere fag? Hvilke? Hvordan?
• Hvilke reflektionsspørgsmål eller samtaler, kan være relevante for at udfolde genstanden 

i forhold til køn, krop og seksualitet?

Afslut med at lade grupperne præsentere deres tanker og idéer for hinanden. Skriv alle de 
gode idéer ned, så de kan bruges i skolerne. 

Inden I ser videoen:
Forberedelse til emnet er en mulighed - eksempelvis med lærerfaglige eller pædagogiske 
tekster om genstandsdidaktik - men det er ikke et krav. 
Læreren/den studerende kan gå til videoen uden yderligere kendskab til emnet.

FORBEREDELSE TIL LÆREREN

Genstandsdidaktik

Se KØNs video ”Genstandsdidaktik”, der er tilgængelig på SSF-kompasset.  
Videoen kan hjælpe læreren eller den lærerstuderende med at tænke 
genstandsdidaktik ind i undervisningen. Den giver et bredt overblik over fordelene 
ved at bruge genstande i undervisningen, samt hvordan man kan bruge genstande 
aktiverende og samlende. Læreren eller den lærerstuderende får adskillige 
konkrete eksempler på genstande, der kan inddrages i SSF-undervisningen 
eller i de øvrige fag hvor emnerne køn, krop og seksualitet kan indtænkes.

SSF kan med fordel suppleres med besøg fra fagkyndige eller ture til eksterne læringsmiløer. Eksempelvis 
har KØN - museum for kønnenes kulturhistorie relevante tilbud. God fornøjelse. 


